Missió
Visió
Valors

Missió de 3 Salut Mental: ser una associació d’entitats que promou la salut mental
amb i per les persones, mitjançant la creació i gestió de recursos i serveis, amb un
model propi d’intervenció, i orientada a assolir l’impacte i la implicació social.
Visió de futur: impulsar programes i serveis d’atenció a la salut mental a tots els
àmbits amb metodologies innovadores i cooperant amb la societat. La marca
generada per l’entitat és un referent pel seu treball independent a favor de la salut
mental.
Valors orientats a les persones usuàries i familiars:
•
•
•
•
•

Compromís amb les persones amb malaltia mental i els seus familiars.
Dignitat de la persona: drets i deures com a ciutadà.
Respecte a la diversitat i pluralitat: no perdre de vista la individualitat i
particularitat de cada persona.
Visió holística de la persona: tenint en compte tots els components que
interactuen en cada situació.
Protagonisme de la persona: implicació i participació de la persona i del seu
entorn en el procés de recuperació.

Valors orientats a l’organització i l’entorn:
•
•
•

•

•
•

Confiança: entre els membres que integren les entitats de 3 Salut Mental
per tal de generar pensament constructiu.
Professionalitat: exercir cada activitat professional amb gran competència i
foment del desenvolupament professional de les persones.
Transparència en la gestió i la intervenció: vetllar per la transparència en la
seva activitat pel que fa al seu entorn social, facilitant canals de
comunicació i cooperació amb els grups d'interès.
Coordinació i treball en xarxa: tots els serveis, recursos i programes
implicats en la intervenció han de col·laborar de forma coordinada,
complementària i en xarxa.
Qualitat en la prestació dels serveis: treballar per la millora contínua.
Innovació: en els productes, serveis, processos o formes d’organització
nous o millora dels ja existents.

